Ovarian Cancer: the facts - greek

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ:
ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ;
Ο καρκίνος της ωοθήκης είναι ένας καρκίνος που προσβάλλει
τις ωοθήκες της γυναίκας. Τα 90 τοις εκατό περίπου των
καρκίνων της ωοθήκης προσβάλλουν αρχικά το εξωτερικό
περίβλημα της ωοθήκης. Αυτό είναι γνωστό ως επιθηλιακός
καρκίνος της ωοθήκης.
Ο καρκίνος της ωοθήκης είναι μια σχετικά σπάνια πάθηση
που προσβάλλει μόνο 1200 περίπου γυναίκες κάθε χρόνο
στην Αυστραλία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ;
Ενώ δε γνωρίζουμε τι προκαλεί τον καρκίνο της ωοθήκης, οι
αποδείξεις δείχνουν ότι η αυξανόμενη ηλικία είναι ένας καλά
αποδειγμένος παράγοντας κινδύνου για την πάθηση, με τα 80
τοις εκατό περίπου των κρουσμάτων να συμβαίνουν μεταξύ
των γυναικών ηλικίας 50 ετών και πάνω.
Ένα μικρό ποσοστό γυναικών (περίπου 5-10 τοις εκατό όλων
των περιπτώσεων) θα αντιμετωπίζουν ένα μεγαλύτερο κίνδυνο
λόγω του οικογενειακού τους ιστορικού καρκίνου της ωοθήκης.
Ο κίνδυνος που διατρέχουν αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό
συγγενών που έχουν προσβληθεί από την πάθηση.

www.nbocc.org.au

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;
Τα συμπτώματα του καρκίνου της ωοθήκης είναι συνήθως
ακαθόριστα και μπορούν να μοιάζουν με συμπτώματα άλλων
παθήσεων. Αυτό μπορεί να καταστήσει δύσκολη τη διάγνωση
του καρκίνου της ωοθήκης κατά τα αρχικά του στάδια. Το τεστ
Παπανικολάου (Pap smear) δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανίχνευση του καρκίνου ωοθήκης.
Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν οι γυναίκες είναι να
γνωρίζουν τα συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν
καρκίνο της ωοθήκης και να συμβουλεύονται τον οικογενειακό
τους γιατρό αν αντιμετωπίζουν οποιεσδήποτε ασυνήθιστες
και επίμονες αλλαγές.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα που μπορούν να
υποδηλώνουν καρκίνο της ωοθήκης είναι:
• κοιλιακός τυμπανισμός/αίσθηση φουσκώματος
• απώλεια όρεξης
• ανεξήγητη αύξηση βάρους
• δυσκοιλιότητα
• κάψιμο στο στομάχι
• πόνο στη μέση
• συχνή ούρηση
• κοιλιακός/πυελικός πόνος
• κούραση
Αυτά τα συμπτώματα μπορούν να συμβαίνουν και σε άλλες
παθήσεις. Είναι σημαντικό να εξετάζεστε για οποιαδήποτε
ασυνήθιστα ή επίμονα συμπτώματα. Προκειμένου να
διαπιστώσει τα αίτια των συμπτωμάτων σας, ο οικογενειακός
σας γιατρός μπορεί να σας παραπέμψει για περισσότερες
εξετάσεις όπως για υπέρηχο.

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο
www.ovariancancerprogram.org.au
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